
 

 

 

 



 

 

 

 

วนัแรก ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก – เชยีงใหม ่

 

20.00 น. พรอ้มกันที่  ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  พรอ้มออกเดนิทางสู่จังหวัด
เชยีงใหม ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง 

 

(กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากท่านเดนิทางมาไม่
ทันเวลา ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายเนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้เพือ่
ค านงึถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ) 

 
21.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง แมก่ าปอง – วดัพระธาตดุอยค า – อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั – วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวหิาร 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ โจก๊+กาแฟ/ชา/โอวลัตนิ รอ้นหรอืเย็น ทา่นละ 1 แกว้ (1) 

 

 
 



 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแมก่ าปอง ตัง้อยู ่หมูท่ี ่3 ต าบลหว้ยแกว้ กิง่อ าเภอแมอ่อน มี
พืน้ทีห่มูบ่า้นทัง้หมดประมาณ 6.22 ตารางกโิลเมตร ระยะทางหา่งจากตัวเมอืงเชยีงใหม ่
50 กโิลเมตร ดว้ยสภาพภูมปิระเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและระดับความสูงถงึ 1,300 

เมตรจากระดับน ้ าทะเล ท าใหท้ี่นี่มีอากาศเย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี เป็นอกีหมู่บา้นที่ให ้
บรรยากาศสโลวไ์ลฟ์ (เปลีย่นใชร้ถรับสง่ทอ้งถิน่ น ้าพรุอ้นสนัก าแพง-แมก่ าปอง) 
 

แนะน าไฮไลทท์ีห่มูบ่า้นแมก่ าปอง (อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาสยั)  
- น ้าตกแมก่ าปอง 
- รา้นกาแฟบา้นรมิหว้ยลงุปุ๊ ด & ป้าเป็ง 

- คาเฟ่ The Giant Café (คาเฟ่ตน้ไม)้ 
- โครงการหลวงตนีตก 
- ระเบยีงววิคาเฟ่ แมก่ าปอง 

- วัดกันธาพฤกษา (วัดแมก่ าปอง) 
 

 
 
เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่อายเุก่าแก่กวา่ 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 

ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัช
สมัยพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิญุชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระ
บรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพทุธรปูปูนป้ัน เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต แตช่าวบา้น

นยิมเรยีกวา่ "วัดดอยค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแหง่นี้ก็คอืการมาสกัการะ หลวงพอ่ทันใจ ซึง่มชีือ่เสยีง



 

 

 

อย่างมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อีกดว้ย 
(หมายเหต ุ: ทีวั่ดไมม่จี าหน่ายดอกมะล)ิ  
 

 
 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จุดธปู 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพทุธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้

ตามดว้ยเรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพอ่ทันใจขอใหส้ ิง่ทีข่อส าเร็จโดยด่วน เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้
จะน ามะลจิ านวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 
น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ีไ่ดช้ือ่วา่เป็นนักบญุแห่ง

ลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชยีงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถงึ

ปัจจุบัน โดยเรือ่งราวของครูบาศรวีชิยันัน้มคีวามผูกพันกับประวัตศิาสตร์

เมอืงเชยีงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากทา่นเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟู

วัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมให ้

กลับมามีชีวติชีวาอีกครัง้หนึ่ง และที่ส าคัญครูบาศรีว ิชัยเป็นผู ร้เิร ิ่ม

ชกัชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสรา้งถนนจากเชงิดอย

ขึน้ไปสูวั่ดพระบรมธาตุดอยสเุทพ หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง 

ขึ้นดอยสุเทพ ที่ท าใหเ้รามีโอกาสไดข้ึ้นไปชื่นชมความงามของ

ธรรมชาตแิละกลิน่อายแหง่อารยธรรมลา้นนาในทกุวันนี้ นอกจากนี้หลาย

คนยังเชือ่กันว่า เพียงไดม้าไหวค้รูบาศรวีชิัยก็เสมือนไดก้ราบสักการะ

พระบรมธาตเุลยทเีดยีว  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมือ่ปี 
พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี่ 6 แห่งอาณาจักรลา้นนา 

ราชวงศม์ังราย พระองคท์รงไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุองคใ์หญ่ ที่



 

 

 

ไดท้รงเก็บไวส้กัการบชูาสว่นพระองคถ์งึ 13 เมือ่ถงึแลว้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิขึน้บันไดนาค 300 ขัน้ 
และทางรถราง (หมายเหตุ : รวมค่ารถรางราคาขึน้/ลง) ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัดประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใชเ้วลา
ประมาณครึง่ชั่วโมง วัดแหง่นี้ถอืเป็นปูชนียสถานคู่เมอืงเชยีงใหม่ ถา้หากใครทีม่าเยอืนเมอืงเชยีงใหมแ่ลว้ไม่ไดข้ ึน้ไป

นมัสการถอืเสมอืนวา่ยังมาไมถ่งึเชยีงใหม ่
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ (2) 

 
ทีพ่กั IBIS STYLES HOTEL / KOKOTEL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม อ าเภอสะเมงิ – ทุง่ดอกเกก๊ฮวยบา้นอมลอง (ไรว่งัธาร) – วนันมิมาน (ONE NIMMAN) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอสะเมงิ เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดเชยีงใหม่ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของตัวจังหวัด พืน้ที่สว่น

ใหญ่ของอ าเภอเป็นทวิเขาสงู อากาศเย็นเกอืบทัง้ปี ประกอบดว้ยชุมชนชาวไทยภูเขาจ านวนมาก สะเมงิ เป็นเมอืงที่
ยังคงความเป็นธรรมชาตไิดอ้ย่างสมบูรณ์ มทีวิเขาสงูซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วไดจ้ านวนไม่นอ้ย 
รวมทัง้เป็นแหลง่ปลกูพันธุไ์มเ้มอืงหนาวตา่งๆ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

น่านเดนิทางสู ่ทุง่ดอกเกก๊ฮวยบา้นอมลอง (ไรว่งัธาร) ในชว่งกลางเดอืน
ตลุาคม ถงึประมาณตน้เดอืนธันวาคม ทีอ่ าเภอสะเมงิจะเป็นแหลง่ปลกูดอก

เก๊กฮวยทีเ่ร ิม่บานผลดิอกออกใบชว่งนี้ บานเต็มทีใ่นเดอืนพฤศจกิายน และมี
เพยีงปีละ 1 ครัง้เทา่นัน้ แถมกลิน่ของดอกเก๊กฮวยก็หอมรัญจวนใจฟุ้ งไปทั่ว
ทัง้สวน “ไร่วังธาร” อยู่ก่อนเขา้หมู่บา้นอมลอง นอกการการถ่ายรูปกับทุ่ง

ดอกเก๊กฮวยแลว้ ที่ไรวั่งธารยังมนี ้ าเก๊กฮวยสดๆหอมๆในกระบอกไมไ้ผ่ให ้
ทา่นไดล้ิม้ลอง ยังมจี าหน่ายดอกเก๊กฮวยอบแหง้ และหญา้หวานอบแหง้ให ้
ท่านไดซ้ือ้ของตดิไมต้ดิมอืเป็นของฝากอกีดว้ย (หมายเหตุ : การผลดิอก

ของดอกเก๊กฮวยขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และการเกีย่วเก็บของไร่ โดยทาง
ทัวรไ์มส่ามารถควบคุม้ได)้ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง เมนูกว๋ยเตีย๋วไมไ้ผ+่น า้เกก๊ฮวยไมไ้ผ ่(4)  
 
น าท่านเดนิทางกลับสู่ตัวเมอืงเชยีงใหม่ ผ่านเสน้ทางเดมิ หลังจากนั้นน า

ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่วนั นมิมาน ตัง้อยูใ่นย่านนมิมานเหมนิท ์ยา่นทีช่าวเชยีงใหมแ่ละนักท่องเทีย่วรูจั้กในฐานะแหลง่ช ้

อปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ  ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดว้ยอฐิดนิ
เผา มซีุม้ประตโูคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยโุรป บนพืน้ทีก่วา่ 13 ไร ่เป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนแหง่ใหมท่ีเ่ป็น

ทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า หรอืท่านทีต่อ้งการเดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ยตัวทา่น
เองโดยมมีัคคเุทศกแ์นะน าแกท่า่น (หมายเหต ุ: ส าหรับทา่นทีต่อ้งการทอ่งเทีย่วและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้

ความประสงคก์ับมัคคเุทศก ์วันเสารม์ถีนนคนเดนิวัวลาย/วันอาทติยม์ถีนนคนเดนิทา่แพ)  
 



 

 

 

 
 
เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 
ทีพ่กั IBIS STYLES HOTEL / KOKOTEL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ถา่ยรูปประตทูา่แพ – รา้นของฝากวนสันนัท ์– พระธาตลุ าปางหลวง – กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 
น าทา่นเชค็อนิแลนดม์ารค์ ทีไ่มว่า่ใครจะมาเชยีงใหมก่็ตอ้งมาเชค็อนิพรอ้มกับถา่ยรปู 
โพสท่าชคิๆที ่ถ่ายรูปประตูทา่แพ หรอืชือ่เดมิ ประตูเชยีงเรอืก เป็นประตูทางทศิ

ตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตู
เมอืงเพยีงแห่งเดยีวทีม่บีานประตู (หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ใน
กรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน)  
 
น าทา่นซือ้ของฝากเชยีงใหม ่รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝากพืน้เมอืงของเชยีงใหม ่
มขีองฝากมากมาย อาทิ ไสอ้ั่ว แคปหมู น ้ าพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของ

จังหวัดเชยีงใหม่ (หมายเหตุ : กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดวโรรส
แทน) 

 

 



 

 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6)  

 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตลุ าปางหลวง วัดคูบ่า้นคูเ่มอืงล าปางมาแตโ่บราณ และเป็นวัดไมท้ีส่มบรูณ์ทีส่ดุ
แหง่หนึ่งของไทย อกีทัง้ พระธาตลุ าปางหลวง ยังเป็น พระธาตปุระจ าปีเกดิของคนปีฉล ูดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลแูละเสร็จ

ในปีฉลูเชน่กัน เดนิขึน้ไปตามบันไดนาคจนถงึประตูซุม้โคง้หรอืประตูโขง ทีส่ว่นบนมลีายปูนป้ันเป็นกรองวมิาน มนีาค
และหงสต์ามชัน้ตา่ง ๆ จนถงึยอดดสูวยงามยิง่ ขา้งบนดา้นหนา้จะเป็น พระวหิารหลวง เป็นวหิารเปิดโลง่ขนาดใหญ่ เป็น
วัดไมท้ีส่มบรูณ์ทีส่ดุแหง่หนึง่ของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย ไฮไลทอ์กีหนึง่ส ิง่ทีค่นมาเยือ่นวัดแห่ง

นี้คอืการไดม้าชม “พระธาตกุลับหัว” (หมายเหต ุ: การขึน้ชมพระธาตกุลับหัวสามารถชมไดเ้ฉพาะผูช้ายเทา่นัน้)  
 
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ (ใชเ่วลาประมาณ 7-8 ชัว่โมง) 

 
21.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

10 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.๙) 

5,499 1,200 

15 – 18 ตลุาคม 2563 4,999 1,200 

22 – 25 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช) 

5,499 1,200 

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 5,499 1,200 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 5,499 1,200 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 5,499 1,200 

19 – 22 พฤศจกิายน 2563 5,499 1,200 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

คอนเฟิรม์การเดนิทาง 6 ทา่น โดยรถตู ้VIP ตอ่ 1 คนัรถตู ้หากไมค่รบตามจ านวน 
ขอสงวนสทิธ ิเ์ลือ่นการเดนิทาง หรอืช าระสว่นตา่งคา่ทวัรเ์พิม่ 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้

เป็นส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 

ว่าง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวัิต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ท่าน พรอ้มส าเนาบัตรประชาชน เพือ่ส ารองที่

น่ัง 

2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นั
เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 


